
 

 
KOOLITUSKESKKONA TUTVUSTUS 

 

 

1. EESMÄRK: WebTrainer on veebipõhine koolituskeskkond ettevõtetele ja organisatsioonidele 

töötajate koolitamiseks (info jagamiseks), testimiseks ja atesteerimiseks. Enamik pakutavaid 

koolituskeskkondi on kasvanud suureks ja keerulisteks ning nende loojad toovad eelisena välja 

suurema paindlikkuse ja ühilduvuse erinevate infosüsteemidega. Kõik need kallid 

lisavõimalused tuleb aga kinni maksta kasutajatel, kes igapäeva töös neid reeglina kunagi ei 

kasuta.  

Sellest lähtuvalt oli WebTrainer koolituskeskkonna loojate eesmärk olnud välja töötada 

lihtsaim koolituskeskkond, mille kasutamiseks ei pea täiendavalt õppima (töötajad ja 

koolitajad) ega eraldi aega kulutama.  

 

2. FUNKTSIONAALSUS: 

 

Koolituskeskkonna funktsionaalsus aitab töötajate pädevust, teadlikkust ja koolitust 

organiseerida, hallata ja andmestuna salvestada.  

Koolituskeskkonna ülesehitus võimaldab töötajateni viia õppematerjalid (või muu vajalik info) 

ja kontrollida kirjaliku testiga omandatud materjalide tundmist. Seejuures salvestatakse testid 

kui tõendusmaterjal töötajate pädevusest. Töötajatel on võimalik anda hinnang koolitusele 

(vastavalt ISO 9000 nõuetele) ja edastada oma koolitussoove. Nii hinnang koolitusele kui ka 

koolitussoovid salvestatakse andmebaasi.  

 

2.1 KASUTAJATE HALDUS 

 

Koolituskeskkonnas on kolm kasutaja taset: 

I tase  - töötaja(d) 

II tase  - koolitaja (näiteks koolitus või personali töötaja) 

III tase -  administraator (näiteks IT töötaja) 

 

I tase on töötajad, kellel on õigus lugeda õppematerjale, sooritada teste, vastata küsitlustele 

ja kasutada foorumit. Töötajaid on võimalik grupeerida ja loodud grupid siduda 

õppematerjalide ja testidega; 

 

II tase on koolitaja, kellel on õigus hallata I taseme kasutajaid, lisada ja muuta 

õppematerjale, luua teste ja küsitlusi ning vaadata detailseid testide ja küsitluste  tulemusi; 

 



 
III tase on administraator, kellel on õigus luua II astme kasutajaid ja erinevaid 

kasutajakontosid. Administraator omab ka kõiki II astme kasutaja õigusi. 

 

Kasutajakontosid on võimalik luua käsitsi ühekaupa(täites vajalikud väljad), „importida“ mitu 

kasutajat korraga(sisestades nimed, ametikohad, e-maili aadressid vastavale väljale). Seejärel 

luuakse kasutajatele kontod kujul eesnimi.perenimi ja saadetake info e-kirjaga. 

 

 

2.2 ÕPPEMATERJALIDE KAUSTAD 

 

Koolitajal (II-ne kasutaja tase) on võimalik luua süsteemne kasutaja- ja haldajasõbralik 

dokumendikogu (kaustapuu), mis võib sisaldada juhtimissüsteemi kõiki vajalike dokumente 

ning jagada seda töötajatega. Õppematerjalidena võib kasutada kõiki failitüüpe, veebilinke ja 

lisada videosid kasutades „embed“ koodi videokeskkonnast(näiteks YouTube, Vimeo). 

Töötajatel on määratud vastavalt vajadusele ligipääs õppematerjalidele, mis on testi aluseks. 

Koolitajal on võimalik jälgida, kas ja kui mitu korda on töötajad materjale vaadanud. 

 

2.3 TESTID 

 

Testide moodul võimaldab luua mistahes arv vajalike teste. Igasse testi on võimalik sisestada 

piiramatul arvul küsimusi. Võimalik on koostada valikvastustega teste, milles võib olla kas “üks 

õige” või “mitu õiget” vastust. Võimalik on koostada vabateksti väljaga küsimusi ning koolitaja 

poolt hinnatavat vabateksti väljaga küsimust. Küsimustele on võimalik lisada pilte ja ka 

vastusevariantideks võivad olla pildid. Teste on võimalik määrata täitmiseks igale üksikule 

töötajale, töötajate gruppidele, ametikoha järgi või kõikidele töötajatele. Testide sooritamise 

ajagraafiku planeerimise võimalus kuupäeva, kuu, aasta ja kellaaja järgi. Kõiki teste on 

võimalik genereerida juhuvalimi põhimõttel. Samuti võimalus luua teste juhuvaliku alusel 

erinevatest teemadest. Keskkonnas saab määrata töötajale e-kirjaga saadetava 

meeldetuletuse testi tegemiseks. 

Töötaja siseneb oma kasutajatunnuse ja parooliga. Täidab ära testi. Testi sooritamiseks kuluv 

aeg on ette määratud. Pidevalt on töötajal info, kui palju aega on tal testi lõpuni. Testi 

lõppedes saab töötaja oma skoori. Töötajatele on võimalik kuvada peale testide sooritamist nii 

valed kui õiged vastused. Skoor pannakse normaaljaotusesse iga atesteerimise lõppedes saab 

töötaja teada oma koha jaotuses. Samuti kuvatakse TOP10 testi tulemust nimeliselt(nii 

koolitajale kui ka töötajale) 

 

 



 
2.4 TESTIDE STATISTIKA ja GRAAFILISED RAPORTID 

 

 

Koolitaja näeb detailset statistikat kõikide oma organisatsiooni töötajate poolt sooritatud 

testide kohta. Seda nii iga testi lõikes kui ka testi koondstatistikat. Testi tulemusi on võimalik 

salvestada XLS failina või välja tükkida. 

 

Koolitusjuhil on võimalik välja trükkida testide tulemused nii töötaja kui testi lõikes. Raporteid 

on võimaik salvestada XLS failina või välja tükkida. 

 

2.5 KÜSITLUSED 

 

See moodul võimaldub küsida koolituste kohta tagasisidet. Koolitusjuhil on võimalik läbi viia 

küsitlusi (5 palli süsteemis) ja erinevaid rahulolu uuringuid. Küsitluste tulemused on 

anonüümsed, tulemused summeeritakse ja kuvatakse graafiliselt.  Testi tulemusi on võimaik 

salvestada XLS failina või välja tükkida.  

 

2.6 TEATED 

Töötajatel on võimalus saata keskkonnast teateid koolitajale ja vastupidi. Kui kasutajakonto 

juurde on lisatud ka e-kirja aadress, siis läheb teade automaatselt ka kasutajale e-kirjana. 

 

2.7 KEELEMOODULID 

 

WebTrainer koolituskeskkond on kasutatav hetkel eesti, vene ja inglise keelsena. Lisaks on 

administraatoril keskkonda sisseehitatud tõlkemooduliga võimalik keskkond ca. viie tunniga 

teha ükskõik mis keelseks. 

 

 



 
TEHNILINE LAHENDUS 

 

 

Tehnilise lahenduse juures on kasutatud PHP programmeerimiskeelt ja MySQL 

andmebaasiserverit. Kasutatakse Linux operatsioonisüsteemi ja Apache  internetiserverit. 

Koolituskeskkonda on võimalik ilma eriliste ühilduvuse probleemideta kasutada igas serveris, 

mis vastavaid rakendusi toetab. 

 

Lõppkasutajal on süsteemi kasutamiseks vajalik veebiühendusega arvuti ja mõni enamlevinud 

interneti sirvija(Microsoft Edge, Google Chrome, Interne Explorer, Mozilla FireFox). Vajalik on 

JavaScript’i tugi. 

 

 

KASUTAJA AUTENTIMINE/SESSIOONI HALDUS: Ligipääsukontrolliks kasutatakse cookie-

põhist autoriseerimist. Vastavalt vormilt sisseloginud kasutaja sessiooniinfot hoitakse tema 

arvutis ainult krüpteeritud kujul.  
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